
13ª Edição do Festival MED leva o melhor da 

World Music à zona HISTÓRICA DE LOULÉ 
 

N os dias 30 de junho, 1, 2 e 3 de julho, a Zona Histórica de Loulé 

volta a receber um dos maiores festivais de World Music da 

Europa. Dubioza Kolektiv (Bósnia e Herzegovina), Tinariwen (Mali), 

Emicida (Brasil), Ana Tijoux (Chile), Mbongwana Star (Congo) ou os 

portugueses António Zambujo, Isaura, Fandango e Marafona são al-

guns dos nomes que irão passar pelos palcos do MED. 

Mas não é só de música que se faz o Festival MED, este evento passa 

também por uma fusão de manifestações culturais que vão desde a 

gastronomia às artes plásticas, animação de rua, artesanato, dança, 

workshops, e muito mais, com um claro objetivo de divulgar as várias 

culturas do mundo.  

    Dando d’ Vaia 

Editorial 
 

C om a chegada do verão e do forte 

calor, chega a animação que terá 

lugar um pouco por toda a freguesia, fruto 

do forte dinamismo que dirigentes das as-

sociações e coletividades da freguesia 

empregam nas iniciativas das diversas 

atividades em prol das populações e das 

respetivas localidades. 

Outro evento que anima a nossa vila em 

julho, dias 22,23 e 24 é o Salir do Tempo, 

eventos que marcam e evidenciam o que 

de melhor o Concelho, e principalmente 

esta Freguesia, tem para oferecer aos visi-

tantes e residentes. 

Neste início de julho gostaria ainda de 

mencionar o Mercadinho de Salir, evento 

que passará a realizar-se na Rua José 

Viegas Gregório, nesta edição com a parti-

cipação do acordeonista Francisco Sa-

bóia.   

Isto sem esquecer as obras de manuten-

ção, reparação e de construção um pouco 

por toda a Freguesia que visam solucionar 

os problemas do dia-a-dia da população. 

Realço também os trabalhos de recupera-

ção das fontes e lavadouros que são patri-

mónio cultural das aldeias da freguesia que 

é de interesse público a sua manutenção.  

Finalmente, uma palavra de agradecimento 

às empresas e entidades que apoiaram a 

Festa da Espiga, extensivo a todos os 

membros da comissão pelo empenho na 

sua organização.  

 Um bom verão e até à próxima edição 

        Deodato João 

Presidente da J.F.de Salir 

B o l e t i m  I n f o r m a t i v o  d a  F r e g u e s i a  d e  S a l i r   

Mercadinho da HORTA em Salir 

Domingo, 3 de julho 
 

O  centro da vila de Salir acolhe no domingo, dia 3 

de julho, mais uma edição do Mercadinho da Horta. 

Este mercadinho passará a realizar-se na Rua José Vie-

gas Gregório, entre as 8 e as 14 horas. Serão comerciali-

zados produtos hortícolas, doces tradicionais, artesanato. 

Esta edição contará com o reconhecido acordeonista Francisco Sabóia, 

no âmbito da animação de verão promovida pela CML. 

SALIR CONVIDA! 

Sessão de Informação em Salir 

Domingo, 3 de julho, pelas 10h00 
 

A  Associação In Loco realiza no domingo, 3 de julho pelas 10h00 no 

salão da Junta de Freguesia uma sessão de informação sobre os 

seguintes apoios  no âmbito da medida 10 do PDR2020: 

 Pequenos investimentos nas explorações agrícolas; 

 Transformação e comercialização de produtos agrícolas; 

 Outras ações. 

Tem uma ideia de projeto para esta freguesia? 

Venha ouvir as possibilidades de apoio. 



O Cantinho da Saúde  
 

A fim de dar início à proposta que vos fiz na ante-

rior edição, venho convidar-vos para realizar 

esta sugestão. 

Todos nós somos portadores de 

doenças, todos nós tomamos me-

dicação regularmente. 

Todos nós conhece-

mos, ou não, tudo 

isso de “cor e saltea-

do”, no entanto, num mo-

mento de ansiedade, a memória nos falha e 

lá se vai toda a informação importante a transmitir para 

o médico ou a enfermeira que nos consulta pela primei-

ra vez. Esta situação vai-se agravando com os anos de 

vida, onde a memória falha com facilidade. 

Aqui vai uma sugestão fácil de realizar: criar um cartão 

plastificado do tamanho de um cartão de crédito a fim de 

ser fácil de se conservar na carteira de homem ou de 

mulher (com o nome, data de nascimento, as doenças 

conhecidas e a medicação, sugiro o nome genérico, que 

toma regularmente) a fim de ser apresentado à pessoa 

que precisa de toda esta preciosa informação. 

Exemplo: 

Claro que isto tudo deve ser atualizado em cada mudança 

de medicação ou com o aparecimento de novas doenças. 

 

Vá, vamos lá criar esse cartão….  

 

 
 
 

 
 

A Enfermeira  
Cristina Valente 
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Unidade Móvel de Saúde 
 

A  Câmara Municipal de Loulé informa que a Unidade 
Móvel de Saúde se deslocará à freguesia de Salir nos 

seguintes dias e itinerário, a partir das 8h30:  
 
5 de julho  - Pé de Coelho, Malhão, Sítio das Éguas, Carvais 

de Cima, Sobreira Formosa, Alganduro;  
6 de julho - Freixo de Baixo, Monte Ritas, Freixo de Cima, 

Tameira, Montes Viegas, Montes, Barrosas;  
7 de julho – Monte Poço, Brazieira, Alcaria, Arneiro da Ro-

cha, Rocha da Pena;  
8 de julho - Pé da Serra, Taipa, Beirada, Casas, Pena de 

Baixo e Vale do Álamo;  
11 de julho - Pena de Cima, Calçada da Pena, Cerro, Almar-

jinho, Fonte Figueira, Funcheira, Portela da Nave, 
Nave do Barão, Nave das Mealhas e Covões;  

12 de julho - Corte Neto, Alto Fica, Ponte de Salir, Fonte de 
Ouro, Palmeiros, Besteiros, Arneiro, Touriz, Casa 
Branca e Quintã;  

13 de julho - Vale Covo, Eira da Cevada, Barranco do Velho, 
Cortelha, Vale Maria Dias, Vale da Rosa, Cortiça-
das e Montes Novos; Centro Comunitário Barran-
co do Velho; 

14 de julho - Ameixeirinhas, Portela do Barranco, Barranco 
da Cabaça, Califórnia, Sarnadinha, Fornalha e 
Moita da Guerra.  

Nome                                             DN 1900/01/01 

 

HTA – Gota – Flutter Auricular – Gonartrose 

 

Medicação: 
Allopurinol 200 mg - Colchicine SOS 
Dabigatrano etexilato 110 mg x 2 
Irbesartan/Hydrochlorothiazide 300mg/12,5mg 
Amiodarona 200 mg - Diclofenac SOS 
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Melhoramento de caminhos rurais  

A   Junta de Freguesia de Salir continua a 

melhorar 

diversas estra-

das em terra 

batida, através 

de niveladora, 

em diversos 

troços na serra.  

Fontes, lavadouros e sinalética 
 

E ste executivo, tem dado continuidade ao trabalho iniciado em 2007, na Valorização do Património Rural da 
freguesia, na recuperação das fontes tradicionais e lavadouros, permitindo que algumas delas voltem a ser 

utilizadas para o convívio e lazer. 

A Junta de Freguesia informa 

Obras em curso  

Limpeza de bermas e valetas 

I niciámos no mês de junho as ações de limpeza de bermas nos aglo-

merados da freguesia, quer através de meios próprios da Junta, quer 

pela adjudicação a outras empresas 

de limpeza de ervas e mato, de forma 

a conseguir chegar a todos os sítios 

da freguesia. Desde já pedimos a vos-

sa compreensão, no caso de ainda 

não termos chegado à vossa localida-

de, o que se deve à grande extensão 

do espaço geográfico da freguesia.  

Rede viária 

P rosseguem, as obras de repavimentação dos arruamentos. 

Nave do Barão  

Rua de Cima  

Barranco do Velho 

Caminho  

Barranco do Velho 

Monte  

Vale Maria Dias 

Reavivar as placas toponímicas e marcos 

O Executivo 

Fonte dos Besteiros                 Lavadouros da Pena  
Fonte e Lavadouros do 

Arneiro de Salir  Poço de Salir 
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Excursão às bonitas Terras Alentejanas 
 

N os passados dias 25 e 26 de junho, a Junta de Freguesia de 

Salir realizou mais um passeio às bonitas terras alentejanas. 

Um grupo com cerca de 74 pessoas, dividido em 2 autocarros, oriun-

dos dos vários lugares da freguesia foi até às bonitas terras alenteja-

nas de Portel, Alqueva, São Pedro do Corval, Évora e Arraiolos. 

De manhã muito cedo, iniciámos a nossa viagem em direção ao Al-

queva, fazendo uma ligeira paragem em Portel. No caminho até ao 

porto de embarque na Amieira Marina, pudemos visitar o Museu do 

Medronho, para espanto de muitos, da existência deste liquido nestas 

paragens, bem como toda a maquinaria mais avançada na sua fabri-

cação. 

Seguidamente, iniciámos o Cruzeiro Fluvial no Alqueva no barco Gua-

diana, cerca de uma hora de passeio, que nos levou a admirar de den-

tro daquele que é o maior lago artificial da Europa, as margens de mui-

tas ilhas que anteriormente foram montes alentejanos. 

Terminado o cruzeiro fomos almoçar no restaurante O Aficionado. 

Seguindo a nossa viagem em direção a Évora, com paragem em São 

Pedro do Corval, localidade com a maior concentração de artesãos de 

barro do país, onde pudemos visitar as muitas lojas. 

Feito o check in no hotel, rumámos ao restaurante O Parque dos Leitões, 

onde todos pudemos celebrar a vitória da nossa seleção frente à Croácia, 

animado por um grupo de cante alentejano. 

Já no dia 26, com a manhã livre, pudemos passear e visitar os muitos 

monumentos existentes em Évora como a Catedral, a Capela dos Ossos, 

o Templo Romano de Diana entre outros, ficando a sensação do curto 

tempo para inúmeros locais de interesse….visitando ainda as muitas lojas 

de tapeçaria existente em Arraiolos.   

O regresso a Salir realizou-se pelas 18 horas, depois de dois ótimos dias 

de passeio em que se pretendeu promover o convívio entre os fregueses e 

simultaneamente aprofundar o conhecimento do património histórico-

cultural de algumas cidades mais bonitas e arquitetónicas do país. 

O executivo da Junta de Freguesia acompanhou este passeio e agradece a 

todos pelo companheirismo, aos motoristas e à Câmara Municipal de Loulé 

pela cedência dos autocarros. 

 

Orçamento Participativo - Salir 
 

D ecorreu no dia 25 de maio no Salão da 

Junta de Freguesia de Salir, a  nona 

sessão presencial do Orçamento Participativo 

2016 do Município de Loulé.  

A sessão teve a presença de 63 cidadãos/

munícipes, voltando a ser aquela que contou 

com o maior número de pessoas nas sessões 

realizadas no concelho. 

As quais selecionaram 3 propostas de investi-

mento que irão seguir agora para validação 

técnica. 

 

Propostas selecionadas: 

 Cobertura do espaço nas traseiras da anti-

ga escola primária de Salir; 

 Criação de um espaço para jovens para 

prática de desportos radicais com possibili-

dade de alojamento; 

 Requalificação do polidesportivo da Corte-

lha: laterais, piso e iluminação. 

Associação Cultural de Salir  

informa: 

A  Associação Cultural de Salir informa 

que apesar dos esforços  desenvolvi-

dos, não encontrou até ao momento nadador 

salvador para a piscina do Parque Desportivo 

de Salir, obrigando a que a mesma 

permaneça encerrada. 

Quanto ao bar do mesmo Parque Desportivo, 

n ã o  t e m o s  a u t o r i z a ç ã o  p a r a 

abrir, enquanto a piscina se mantiver encerra-

da. 

Aproveitamos para, se houver alguém interes-

sado, ou conhecer alguém, que pretenda tra-

balhar como nadador salvador, entrar em con-

tato com a Associação Cultural de Salir. 



Página 5       Dando d’ Vaia  

29º Aniversário do Rancho Folclórico  

“As Mondadeiras das Barrosas” 

 

O  Rancho Folclórico “As Mondadeiras das Barrosas”, 

de Salir, festeja o seu 29º aniversário, nos dias 30 e 

31 de julho , sábado e domingo, com um Festival de Folclo-

re, entre outras atividades.   

Programa   

 Sábado, 26 de julho   

17h00 – Desfile dos Ranchos Folclóricos participantes,  

17h30 – Início do Festival de Folclore com a participação 

dos seguintes grupos:  

 Rancho Folclórico “As Mondadeiras das Barrosas” 

– Loulé 

 Grupo Etnográfico Tecedeiras dos Moinhos – 

Miranda do Corvo 

 Rancho Folclórico Regional dos Foros de Salva-

terra – Ribatejo 

 Rancho Etnográfico de Danças e Cantares da 

Barra Cheia – Moita 

 Grupo Folclórico D. Nunes Alves Pereira – Leça 

do Balaio 

21h00 – Baile abrilhantado por  

         “Bruno Neves” 

 

Domingo, 27 de julho   

15h00 – Torneio de Malha na Laje,  

16h00 – Tiro ao Alvo,  

19h30 – Fado com “Sara Paixão” 

 

21h00 – Baile abrilhantado por            

        “Cláudio Rosário.”   

 

Associação Cultural e Recreativa das Barrosas 

Feira Popular - Largo do tribunal 

13 a 17 Julho – 21h00 
 

L oulé recebe em pleno mês Julho a Feira Popu-

lar, um evento que constitui uma recriação do 

certame que nos anos de 1946 a 1952 animou a anti-

ga Quinta do Pombal, atualmente 

Parque Municipal. Simultaneamen-

te também se comemora a edição 

25ª da Feira de Artesanato de 

Loulé. 

Festa de Verão na Nave do Barão 

16 e 17 de julho 

Programa 

Sábado 16,  

16h00 - Jogos Tradicionais 

              Burro, Bicho, Setas, Matraquilhos 

              Quermesse e Petiscos 

 

21h00 - Baile com Gonçalo Tardão 

 

Domingo 17 

16h00 - Rally Paper (passeio de descoberta pela  região) 

20h00 - Jantar Convívio 

 

Animação musical e entrega de prémios. 

Salir do Tempo 

22, 23 e 24 Julho 
 

A  vila de Salir em meados do século XIII é o palco desta 

experiência de regresso ao passado que será vivencia-

da pelos visitantes, através da projeção de elementos vivos de 

uma época longínqua. Assim, entre cristãos e muçulmanos, 

neste Festival de Artes coabitam músicos, atores e artistas. O 

programa de animação do Salir do Tempo integra performan-

ces musicais e teatrais que visam a contextualização histórica 

e a criação de um ambiente alegre. A música, a dança, a poe-

sia, os cuspidores de fogo, falcoaria, torneios medievais e a 

representação de diversos personagens vão proporcionar 

momentos de interação lúdica com os espectadores. 

Recriações Históricas com teatralização diária de Autos de 

Recriação, a decorrer no espaço temático “Praça dos Artis-

tas”.  

Espetáculos de Teatro de Fogo (malabares de fogo); Espetá-

culos equestres - Torneios d’Armas a Cavalo; Todos a decor-

rerem na área temática do “Acampamento Castrense”. 

Animações distintas a ocorrerem várias vezes por dia e em 

espaços temáticos diversos.  

Oficinas gratuitas ao público que serão ministradas pelo me-

nos duas vezes por dia, com dois temas distintos, num limite 

de 10 pessoas por grupo e a realizar no Harém, no Acampa-

mento Castrense e na Praça dos Mendicantes.    



Ficha Técnica 
 
Edição: Junta de Freguesia de Salir e Associação In Loco 
Coordenação: Sónia Martins  
Colaboradores: Associação Cultural e Recreativa das Barrosas,  Associação 
Cultural de Salir, Associação “Os Barões, Associação In Loco, Câmara 
Municipal de Loulé, Cristina Valente, Junta de Freguesia de Salir  e Grupo de 
Amigos de Salir 
Sede: Junta de Freguesia de Salir  289 489 119  289 489 248  
Email: sonia.martins@in-loco.pt 
Apoio: Associação In Loco, Câmara Municipal de 
Loulé e Junta de Freguesia de Salir 
Tiragem: 1000 exemplares 
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C aros leitores,  

nós por cá temos estado bastante ocupados 

com passeios… 

Bem-haja o Verão com o Bom tempo e a boa disposi-

ção! 

Dia 1 de junho organizámos um pequeno evento repleto 

de jogos tradicionais adequado à infância e à terceira 

idade. Este dia foi marcado pelo convívio inter geracio-

nal no qual participaram bebés e crianças da nossa 

creche Espiga Dourada, três turmas do primeiro ciclo da 

EBI Salir e os Idosos das nossas respostas sociais 

(Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas). No final da festa ofe-

recemos alguns jogos e quadros feitos pelos nossos 

clientes idosos no âmbito da Animação. Agradecemos 

aos colaboradores, professores e ao pessoal do SATORI 

que animaram o local! 

 

Dia 15 de junho fomos até ao 

Ameixial fazer um piquenique 

inter instituições. Apesar das 

condições meteorológicas um 

pouco adversas divertimo-

nos e dançámos bastante!  

Obrigado pelo convite!! 

 

Dia 17 de junho aproveitámos o regresso do sol e fomos 

passear à Fonte em Alte. Os nossos clientes foram relem-

brar os velhos tempos em Alte. Neste passeio também 

estiveram presentes os idosos mais dependentes (quer a 

nível físico quer a nível psicológico). Consideramos que 

independentemente do grau de capacidade todos os nos-

sos clientes (idosos), estes têm o direito à igualdade de 

oportunidades e manutenção da qualidade de vida através 

de incentivos proporcionados pelas atividades de animação 

 

( e outras). 

 

Dia 24 de junho fomos comemorar 

o S. João na Associação Social e 

Cultural da Tôr. Foi um baile muito 

animado com um lanche maravilho-

so. Obrigado pelo vosso convite 

 

Dia 27 de junho realizámos a Festa de S. Pedro no qual esti-

veram presentes os nossos clientes (idosos, crianças e be-

bés), as respetivas famílias e várias instituições convidadas. 

Enfeitámos o espaço envolvente com decorações elaboradas 

pelos nossos clientes 

(idosos) no âmbito da 

animação e contámos 

com a preciosa ajuda d 

e colaboradores e da 

nossa Prof. Maria José. 

A animar a festa esteve 

o Grupo Folclórico da Velha Guarda de S. Brás de Alportel. 

Agradecemos a presença e ajuda de todos/as! 

 

Dia 29 de junho iremos à comédia Musical em Faro “ Velha é 

Você”. 

 

Até Breve e um MUITO OBRIGADO/A A TODOS/AS. 

Grupo de Amigos de Salir 


